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ZAPYTANIE OFERTOWE
,, Zakup samochodu ciężarowego - używanego” na potrzeby Urzędu Miejskiego w
Szydłowcu.
1.Zamawiający:
Gmina Szydłowiec
Rynek Wielki 1
26-500 Szydłowiec
e-mail: drogi@szydlowiec.pl
tel.48 6178667
2.Tryb zamówienia:
Zamówienie na podstawie – Zarządzenia nr 76/14. Burmistrza Szydłowca z dnia 25 czerwca
2014 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie
przekracza wyrażonej w złotówkach równowartości 30.000 euro.
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa używanego pojazdu specjalnego wyposażonego
w pług śnieżny i piaskarkę. Kompletny pojazd musi być sprawny technicznie oraz gotowy do
podjęcia natychmiastowej pracy.
Kod CPV zamówienia: 34114000-9 – pojazdy specjalne.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono poniżej:
WYMAGANE WYPOSAŻENIE POJAZDU
- zamontowana czołownica
- pług odśnieżny prosty skrętny lewo/prawo, zasilany hydraulicznie
- piaskarko/solarka
DANE TECHNICZNE POJAZDU
- rok produkcji: 2010 r. i nowszy
- maksymalny przebieg: 200 000 km
- DMC do 18 t
- dopuszczalna ładowność min. 8 t
- silnik wysokoprężny
- moc silnika nie mniejsza niż 180 kM
- skrzynia biegów manualna
- kierownica po stronie lewej ze wspomaganiem
- fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa
- norma emisji spalin EURO 4 lub wyższa
- skrzynia – wywrotka trójstronna o długości 4 m do 5 m
- liczba osi – dwie, tył bliźniaki
- opony zużyte maksymalnie 30%
- pełne oświetlenie drogowe i ostrzegawcze

WYMAGANIA DODATKOWE
- dołączenie do oferty min 6 zdjęć pojazdu ciężarowego specjalnego (dodatkowo zdjęcia stanu
licznika oraz numeru VIN jak również kserokopia karty pojazdu i dowodu rejestracyjnego)
- pojazd winien być zarejestrowany w Polsce i posiadać komplet dokumentów (tj. dowód
rejestracyjny, karta pojazdu) umożliwiających rejestrację przez Zamawiającego wraz z
aktualnym badaniem technicznym i ubezpieczeniem OC (min.1 miesiąc)
4.Termin realizacji zamówienia:
Zamówienie musi być zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od podpisania umowy.
5. Inne istotne warunki zamówienia:
1. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do dostawy pojazdu do
siedziby Zamawiającego na swój koszt.
2. Wykonawca dostarczy wszelkie dokumenty umożliwiające przerejestrowanie samochodu.
3. Wykonawca dostarczy wszelkie posiadane klucze do pojazdu i zapewni o ich kompletności jak
również inne przyrządy/urządzenia/narzędzia niezbędne do obsługi pojazdu oraz urządzeń
(pługu oraz piaskarki).
4. Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu zamówienia przeprowadzi szkolenie z zakresu
obsługi pojazdu i zabudowy dla kierowców- pracowników Zamawiającego.
5. Okres gwarancji: minimum dwa miesiące od daty zakupu.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Kryteria oceny ofert:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. Cena pojazdu – 70%
2. Przebieg pojazdu – 15%
 przebieg pojazdu: 170 000 km – 200 000 km – 5 pkt
 przebieg pojazdu: 130 000 km – 169 999 km – 10 pkt
 przebieg pojazdu poniżej: 130 000 km – 15pkt
3. Okres gwarancji – 15 %
 okres gwarancji: 2 miesiące – 5 pkt
 okres gwarancji: 3 - 6 miesięcy – 10 pkt
okres gwarancji powyżej: 6 miesięcy – 15pkt
7. Sposób przygotowania oferty:
1. Oferta musi być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do
zapytania.
2. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być napisane w języku polskim, wypełnione i
podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
3. Zaoferowana cena musi być wyrażona jako cena netto i brutto w złotych polskich i określać
wartość przedmiotu zamówienia w sposób kompletny i jednoznaczny.
4. Wszelkie zmiany, naniesione przez Wykonawcę w treści oferty, muszą być parafowane przez
osobę podpisującą ofertę.
5. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
8. Termin oraz sposób składania ofert:
Oferty należy złożyć lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Szydłowcu, Rynek Wielki 1,
26 – 500 Szydłowiec w terminie do dnia 22.02.2019 r. do godz. 13.00 z dopiskiem ,,Oferta na
zakup samochodu ciężarowego – wywrotka”.

9. Postanowienia końcowe:
1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy
na podstawie umowy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający:
zamieszcza informacje, o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Szydłowcu.
10. Osoba do kontaktów odpowiedzialna za realizację zamówienia:
mgr inż. Jerzy Kucfir, mgr Ireneusz Szklarski – tel. 48 6178667
11. Załączniki:
formularz ofertowy

ZATWIERDZAM
Burmistrz Szydłowca
/-/
Artur Ludew

Sporządził:Ireneusz Szklarski RZD tel.48 6178667

